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ПРЕЗИДЕНТ ЗА ОБМЕЖЕННЯ ЗАСІВІВ 
ВАШИНГТОН. — У відповідь на зростаючу а-

гітацію в конгресі за відновлення позичок для захо-
рони фармерів перед спадом цін рільничих продук-
тів президент Рузвелт заявив рішучо^, що він про-
тиви.ться такому законодавству, якщо в ньому не 
буде рівночасно привернене урядові право обме-1 
жувати засіви. 

Не зважаючи на завзяту кампанію південних се-
наторів і конгресменів за ухвалення відповідного 
закону про позички на бавовну, що тепер спадає 
на ціні, теперішня сесія конгресу такого закону у-
хвалити навіть при найліпшій волі не змоглйб. То-
му декотрі з них хочуть мати принаймні гарантію, 
що такий закон буде ухвалений у 1938-мім році. 

ВОСКРЕШУІЮТЬ РЕОРГАНІЗАЦІЮ УРЯДУ. 
ВАШИНГТОН. — Комітет палати послів для 

реорганізації уряду зовсім несподівано привернув, 
до життя давно вже не руханий законопроект про 
реорганізацію департаментів уряду. Потверджений 
комітетом проект надає президентові широкі пра-
ва впродовж найближчих двох років усувати, скон-
солідовувати й перестроювати ріжні правильні де-
партаменти федерального уряду. 

ПРОТИ ШКЕТ ПІД АМБАСАДАМИ. 
ВАШИНГТОН. — Сенат ухвалив законопроект, 

на основі котрого не вільно буде набудуче виставля-
ти пікети, ні робити демонстрації під амбасадами 
й посольствами чужих держав. 

Ухвалу відіслано до палати послів, де її либонь 
ухвалять теж без дискусії. 

„ГАРМОНІЙНИЙ ОБІД" БЕЗ ПРЕЗИДЕНТА. 
ВАШИНГТОН. — Сенатори з Демократичної 

Партії влаштували обід в честь сенатора Барклія, 
ново вибраного провідника цеї партії в сенат}. Мав 
він бути демонстрацією гармонії, що.запанувала в 
рядах цеигафт. № , . - . - . - -^ -

Замі†но, що президент Рузвелт не прийшов на 
цей обід. Кажуть, що не хотів говорити, щоби не 
розбудити наново старої боротьби, а'на обіді без 
промови не міг бути. 
АРГЕНТИНА ПРОТЕСТУЄ ПРОТИ ЗИЧЕННЯ ВОЄННИХ КОРАБЛІВ. 

БУЕНОС АЙРЕС (Аргентина). — Аргентин--
ський уряд задумує зажадати від американського 
уряду вияснення пляну позичити Бразилії 6 воєн-
них кораблів. Газети гостро критикують американ-
ський уряд та домагаються від аргентинського у-
ряду негайних кроків. 

РУЗВЕЛТОВА ВИТАЄ КОНГРЕС ПЛАСТУНОК. 
БРАЙТЕРКЛИФ МЕНОР (Ню йорќ). — Від-

криваючи міжнародній конгрес дівочого пласту, па-
ні Рузвелтова, жінка президента Злучених Держав,, 
закликала пластунќи працювати дДя миру. Церемо-
нїя відкриття відбулася в театрі на вільнім повітрі у 
Таборі Андре, 

ЩЕ ОДИН ВИПАД ПРОТИ РОБІТНИЧОГО ЗАКОНУ. 
ВАШИНГТОН. — Конгресмен Ґрисволд з Індіг 

яни виступив у палаті по'слів з промовою проти 
проекту робітничого закону, що встановляє міні-
мальну заплату й максимальну довжину праці, і в 
цій промові заатакував проект в імені південних 
стейтів на тій основі, що цей проект приносить 
шкоди північним стЄйтам. Досі представники пів-
денних стейтів говорили, що такий закон пошко-
див би південним стейтам. ' ` -

ПОЛІЦІЯ ОБМЕЖУЄ ШКЕТИ. 
НЮ ЙОРЌ. — Поліція забороняє масове піке-

тування під автоматними -ресторанами Горна й Гар-
дарта та дозволяє всього кільканацятьом страйка-
рам ходити попід кожний ресторан. 

Страйкарі зробили коротку демонстр`ацію під 
головними канцеляріями підприємства. 

БУДУТЬ СУДИТИ JOHICTIB ЗА НАПАДИ! 
НЮ ЙОРЌ. — Велика лава присяжних суддів у 

стейтовім суді повіту Ричмонд постановила поста-
вити на суд 8 членів моряцької юн'ії Комітету Про-
мислової Організації за побивання страйколомів 
підчас страйку. ^ 

СТРАЙКАРІ в; БІЙЦІ З ПОЛІЦІЄЮ. 
ПІТЕРБОРО (Онтаріо, Какада). — Під фабри-

кою вовняних виробів підприємства „Домініон Ву-
ленс енд Текстайлс" прийшло до бійки між півтора-
ста страйкуючими дівчатами й місцевою поліцією. 
Дівчата кидали на поліцію гнилі яйця й помідори. 
Одна з них ударила посадника міста по лиці. 

ЗАГРАНИЧНІ НАФТЯРІ БУДУТЬ ПОКИДАТИ 
МЕКСИКО. 

МЕКСИКО. — Заграничні нафтярі підприєм-
ства, що представляють інвестиції В сумі 500 міліо-
нів долярів, загрозили урядові, що вони покинуть 
Мексико, якщо він буде наставати на збільшення 
Платні нафтовим робітникам. '-

— 
ЗА‚СПРОТИВ ДИКТАТОРИ 

РОЗСТРІЛЮЮТЬ. 
Гватемальські жовніри роз-

стрілили генералів Хуста Ума-
ну й Міґвеля Анхела Сапату, 
провідників опозиції проти 
президента Гондурасу, Андіни. 
Генерали втекли були з Гон 
дурасу до Гватемалі, але тух 
їх піймали1 на приќаз .дикта 
тора Гватемалі й розстріли-' 
ли на підставі умови між диіс 
таторами Гватемалѓ й Гонду 
расу. 

МІЖНАРОДНЄ"ДІВОЧЕ 
„ДЖЕМБОРІ". 

У Брайерклиф Менор, Ню 
йорќ, почалося 'міжнародне 
„дяіемборі" (зїзд) дівочих 
пластунських організацій, На 
ньому зявилися представниці 
26 держав. З Еврояи пртгіха̀ -
ли 20 представниць 

і 5-ЛІТШИ НАСЛІДНИК ПРЕі 
ctojfy МУСИ†Ь УМІТИ 

6 МОВ. 

ВУГІЛЛЯ ТВбРЙТЬСЯ 100,000 
ЛІТ. 

В Німеччині перепроваджу-
вали геольогічні досліди й дій-
шли до цікавого відкриття. А 
саме, в глибині землі натра-
пили на бльок камінного, ву-
гілля, що мало темніші та я-
сніші смуги. Ті смуги повста-
ли від довготревалих дощів і 
від посух, що чергувалися пе-
ред сто тисячами літ в Евро-
пі. Обчислено, що горішні ша-
ри вугляної жили витворюва-
лися впродовж 40,000 літ, се-
редні — 20,000 літ, а долішні 
— 40,000 літ. 

ПРОДАЮТЬ МЕЧЕТИ. 

Турецький уряд покликав 
спеціяльну комісія, яка про-
вірить стан та потребу.,., існу-
вання мечетів на території ці-
лого краю. Мечети, що не на-
даються до вжитку, прода-
дуть, а гроші передадуть до 
релігійного фонду. 

СТАРА РОЙЗА ПРОВІРЮЄ 
СОЛОЙКЙ. 

s 
Супроти несамовитих відно-

син у концентраційних таборах 
на Соловках, централя ГПУ 
наказала перевести контролю 
головної управи тих таборів, 
а також самих таборів на мі-
сці. Контрольною комісією 
проводитиме стара больше-
шевичка, Райза Залкінд, зем-
лячка, що займав в комуні-
стичній партії почесне місце 
начальника парконтролі. Рой-
за — це відома стара чеќіст-
ка; вона в 1920 р. разом з Бе-
лею' Ќўнам (Ароном Коге-
ном) переводила масакру на-
селення ќриму. 

ЗОРЯ; ЩО РрБИТЬ КОЛО 26 
МІЛІОНІВ ОБОРОТІВ НА 

ДЕНЬ. 
У звіздозборі Великої Вед-

медиці є мала звізда, що о-
бертається довкола своєї осі 
зі скорістю 289 км. на секун-
ду. В мінутї робить вона 17,-
340 оборотів, у годині — 1,-
040,000, а в одному дні — 24,-
969,600 оборотів. f 

ДИВО ПРИРОДИ. ' 

В Австралії дуже мало рік. 
Зате в Австралії пливе ріка 
— диво природи. По одній її 
стороні, пливе вода, що має 
звичайну температуру, . а ЛЏ9 
другій стороні пливе така го-
ряча вода, що можна в ній 
варити рибу. Притім на хо-
лодній стороні живе в ріці ба-
гато риб. Навіть прибережне 
каміння по гарячій 'стороні рі-
кй`має теж високу температу-
ру. Тубильш ставлять на ньо-
му вироблене тісто до гіечен-
ня, щоб на розігрітих кам'е-
нях добре виросло. По пів 
Годині тісто готове до печен-
ня. 

Бельгійський наслідник пре^ 
столу, князь Бодуен, що лиш 
скінчив недавно 5 років, вже 
мусить по`чинати Вчитися. Йо-
му приділили цілий4 Штаб ви-
соко кваліфікованих вйховни-
ків. Вихованням майбутнього 
короля Бельгії Кермує його 
бабуся, королева Єлисавета, 
в порозумінні з королем Лє-
опольдом, який одначе заєд-
но дуже занятий державними 
справа'ми. 

Князь Бодуен мусить впов-
ні опанувати 6 мов: французь-
ку, голяндську, англійську, 
фламандську, німецьку і швед-
ську (його покійна мати бу-
ла шведка). Вже тепер зов-
сім добре говорить по фран-
цузькй й го.ляндськи, а з ін-
ших чотирьох мов знає чйма-
лослів. Крім того його вчйтй-
муть історії та природничих 
і техніч'них, наук. Можливо, 
що його на якийсь час відда-
дуть до англійської аристо-
кратичної школи в І†он. Коро-
лева-бабуся має щодо мало-
го князя особливу амбіцію — 
виховати його на економіста 
й дипльомата. Та ще не зна-
ти, чи такі здібності розвй-
нуться в Малого н'аслідника 
престолу. 

ЦИГАНИ МАЮТЬ НОВОГО 
КО'РО'ЛЯ. 

В неділю, 4. липня ц. p., від-
бувсь у Варшаві з'їзд циганів, 
які вибрали своїм королем 
52-літнього І. Квека. Королів-
сьКикй трон, скиптр, золоту 
корону і коронаційний акт ви-
позичили собі цигани з мі-
ських театрів. Театральний 
кравець допоміг теж цйган-
ським сенаторам перебратися 
у випозичені фраки. СаМ вибір 
ко'роля тревав ледЬи кілька 
хвилин. Сенатори склали свої 
голоси до золотої урни і пО 
кількох хвилинах оголошено, 
що королем вибраний однб-
голосно І. Квєк. Цигайи прй-
няли цей вибір ГОЛОСНИМИ 0-
плескамй. З черги о. протоєрей 
Теодорович в асисті кількох 
православних священиків від-
лравив богослуження, підчас 
якого співав церковний хор, 
посвятив корону і вложив її 
на голову нововибранбму ко-
ролеві, який поцілував його В 
рукў. Засівши на престолі, ко: 

роль відібрав присягу і чоло-
битню адютантів та сенаторів. 
Далі король виголосив промо-
ву і в аксамітнім плащі з гар'-. 
іЮИМНи та скиптром у руці 
перейшов з почотом перед 
трйбўгіалом дОйкОЛа стадіону. 
Новий король заявив журна -̀
лістам, що вишле делегацію 
до Мусолінія з проханням при-
знати відповідний терен в Еті-
опії, на якім могли би посели-
тися цигани. По коронації від-
бўлйся танкові і вокальні про-
ду'кції гарних циганок та цй-
ганів, що їх враз з коронацією' 
трансмітували закордонні р̀ а-
діостації, головно в Америці. 

ПЕРЕД СЕПАРАЦІЄЮ УБИВ 
СВОЮ ЖІНКУ. 

В Тарнові скоїлась у бу̀^ 
динку тамошнього суду жах-
лива подія. В коридорі ждали 
на переслухання судді Петро 
Вуліш', літ 40', емеритований 
підстаршина, і йото жінка Ма̀-
рія, літ ЗО, що старалася про 
сепарацію. Ця пОдружа пара 
вела між собою суперечку, 
підчас якої муж ударив жінку 
в лице. Коли вона, скрийив-
шись і заслонивши лице ру-
кою, почала відходити, Давній 
сержант виймйв револьвер і 
застрілив свою жінку на Мі̀сці1. 

„ГЕТЬ ІЗ ЖИДАМИЃ 

Попри шалену протикому-
ністичну кампанію почали бра-
.зилійські інтегралісти не менш 
завзято виступати і про-
ти жидів. У відозвах та пре-
совій кампанії їх називаєть-
ся галапасами й агентами чер-
воної Москви, яких Бразилія 
мусить якнайскорше визбути-
ся. „Як довго в Бразилії не 
було жидів, пишеться у відоз-
вах, так довго комунізм для 
нашого народу був зовсім чуг 
жий, бо не було кому його 
пропагувати. Та `відколи по-
чала напливати до нас хвиля 
прогнаного з Німеччини жи-
дівства, комуністична зараза' 
стала в шаленому темпі по-
ширюватись і вже були навіть 
спроби державного переворо-
ту. Тому цей нечуваний ре-
корд зросту комунізму мож-
на приписати виключно жи-
дівству, яке працює в тісно-
му ^контакті з Москвою. До-
казів на це маємо забагато". 

Часописи ѓі відозви перепов-
нені також знймками з боль-
шевицького „раю", в яких 
порівнюється розкішне жит-
ть совєтсько-жидівської сме-
танки з нужденним життям 
властивого господаря краю: 
селянина, робітника і трудової 
інтелігенції. 

ПІДЗЕМНА ЗАЛІЗНИЦЯ 
В СОФІЇ. 

В Софії розглядають т̀ епер 
проект будови підземної за-
лізниці, бо вуличний рух по-
стійно збільшується, а вулиці 
рішуче завузькі. Вже виготов-
лено докладний плян будови 
цієї залізниці, що йтиме най-
головнішими артеріями міста. 
Перша підземна залізнича лі-
нія буде довга 13 км. і матиме 
вигідне получення з автобу-
совими і трамваєвими пере-
станками. 

МОЛОДИЙ ДУШОГУБ. 

15-літній П. Цимбалюк, пастух 
у Маловича, на Волині, вбив 
свого господаря Гната Горба-
ча ̀ за те, що цей викрив ного 
крадіж: Вбивника примістили 
в рівенській тюрмі. 

РОДИННІ ЛЮЛЬКИ ЙА ФИ-
ЯЙПИНСЬКЙХ ОСТРОВАХ. 
ЧП'ПрПІ-ОІ КИЕТ 90) 'F 
Мешканці Фнлипинських о^ 

стровів мають такий звичай, 
що в хаті кожного фйлипйіг-
ця знаходиться спільна, ро-
динна люлька. Цікаве те, що 
з такої.люльки курят;ь усі, від 
діда почавши, на Правнуку 
скінчивши. Внук має таке са-
ме гірабо кўрити з Цієї'люльг 
іси, як і його діД. Люлька' є 
Довга 60 цм., а її обвід вийо-
сйтЬ#4 цм. 

ПОЛЯКИ АРЕШТУВАЛИ ВЛАСНОГО 
ГЕНЕРАЛА 

КРАКІВ.'— Гангрена, яка розточує Совєти, те-
пер перекидається на територію Польщі: польська 
влада арештувала свого генерала, йосифа Рою, я-
кий колись був одним з найближчих співроб`ітии-
ків Пілсудського та який у листопаді 1918 р. віді-
брав від українців Львів. Тепер він сам знайшовся 
під ключем своїх побратимів. Арештували його за 
те, що він розписував тисячі листів до легіонерів, 
накликуючи їх повалити теперішнього президента 
Мосціцького і вибрати іншого, а саме, ІГнаца Паде-
ревського. Теперішньому президентові ген. Роя за-
кйдає, що він є знаряддям ген. Сміґлого-Ридза, я-
кий з черги прямує до диктатури, в Польщі. 
ІНТЕРВЕНЦІЯ В СПРАВІ ПОЛІТИЧНИХ ВЯЗНІВ. 

ВАРШАВА. — Дня 28 липня ц. р. українська де-
лєгація, зложена з пралата Куницького, який після 
смертй` д-ра Федака перебрав опіку над політични-
ми вязнями, та д-ра Степана Барана, представника 
Парлям'ентарної Репрезентації, інтервеніювала в 
'пол`ьського міністра Грабовського в справі україн-
ських політичних вязнів. Делєгацін домагалась по-
лекШі для політичних вязнів, а саме, щоб дозволе-
но їм Одержувати частіше ніж раз на два тижні 
харчі, щоб їх держали окремо від вязнів комуні-
стів та звичайних злочинців, щоб могли одержу-
вати українські книжки та часописи і т. н. Міністер 
ҐрабОвський обіцяв ту справу розглянути і потім 
дати відп'овідь. 

ЗАМАХ НА МОТИКУ. 
ЛЬВШ. — У Трускавці Володимир Білас нама-

гався вбити М. Мотику, одна'че револьвер не ви-
стрілив і це врятувало останнього." Білас утік і те-
пер скривається. Володимир Білас це брат^відо-
мого українського^ революці'онера та героя Василя 
Біласа, якого поляки засудили в 1932 р. разом з 
Дмитром Данилишином на кару смертй за принаж-
ність до О. У. Н. та за участь у нападі на почту в 
Городку. М. Мотика, якого пробував убити Воло-
димир Білас, був теж замішаний- у згадану спр̀ авўу і 
`був арештований і на процесі „засипував" своїх 
товаришів. Тепер він вийшов на волю і Володимир 
Білас хотів пімститися за його поведення в часі 
процесу. 

БОЛЬШЕВИКИ ТЕПЕР АРЕШТУЮТЬ КОМАН-
ДАНТ1В ФЛЬОТИ. 

ЛОНДОН. — Московський кореспондент лон-
донського часопису „Дейлі Телеграф" подає, що 
большевицька влада розпочала тепер масові ареш-
ти серед командного складу совєтської фльоти. Во-
ни арештували головного команданта далекосхід-
ньої фльоти, Вікторова, і 50 червоних командирів. 
Подібні чистки йдуть також у балтійській фльоті^ 
де арештува`ли 38 вИших офіцирів. Дуже правдото-
дібно, що арештовано також найвищого командан-
та всіх совєтських фльот, Орлова. 

ДАЛЬШІ АРЕШТИ СЕРЕД ГРУБИХ РИБ. 
МОСКВА. — Большевицька влада арештувала 

Криленка, що на початку революції короткий час 
був головним командантом большевицьких військ, 
а згодом — головним совєтським прокуратором. . 
Він висилав десятки тисяч українців на смерть і за-
слання, а тепер сам туди пішов. Арештували також 
Іванова Роліната-Кулика, з походження жида, який 
Колись перебував в Америці, а потім поїхав до Со-
вєтів і в Україні відгравав важну ролю в літератур-
них та публіцистичних кругах. Він написав сценар 
До останньої совєтської фільми „Назар Стодоля". 

гібВА ГЇОЛІТИКА СТАЛІНА. 
МОСКВА. — Здесяткувавши ріжними „чистка-

ми'? комуністичну партію, Сталін хоче тепер її до-
повнити, бо вона впала на числі і силі. Тепер вона 
виносить менше ніж два міліони. Одначе на пере-
шќоді збільшення стояло це, що на основі статуту 
два члени парті'ї мусіли поручити за третього, коли 
хотіли приняти його до партії. Поручивши за ньо-
го, вони також відповідали, коли він показався, не-
надійнйм. Ось тому кожний боявся поручати іншо-
гр і внаслідок цього ̀ впродовж девятьох місяців в 
Україні не принято майже` ні одного нового члена 
до комуністичної партії! Тепер Сталін натискає, 
щоб принимали нових членів, але головно зпоміж 
молоді. Він надіється, що молодь покажеться вір-
нішою від старих. 

МУСОЛІНІ УСПОКОЮЄ АНГЛІЮ. 
РИМ. — Мусоліні переводить тепер на Серед-

земнім морі великі морські маневри). Деякі крути 
закидали, що ці маневри спрямованГ^проти Англії. 
Мусоліні твердо заявив, що ці маневри зовсім не 
звернені гфоти Англії, яка вважається новою при-
ятелькою Італії. Він також заповів, що 22 серпня 
виголосить важну промову, яка скріпить "анґлій-

- сько-італійську приязнь. -
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" КОЗА ДО ВОЗА 
Відколи в конгресі засіла від останніх ви'борів 

величезна більшість ̀ Демократичної Партії, така ве-
лика, то, здавалось, урядові, котрий вийшов з 
цієї самої партії, не може ніколи грозити небезпе-
ка повалення попертого урядом закону, якраз уря-
дові ця небезпека постійно грозила. Грозила вона 
очевидно тільки через те, що в самій партії, з ко-
трої вийшов уряд, були люди, що противилися 
всьому, за що стоїть цей уряд. 

Ця в американській політичній історії досить 
рідка ситуація виринула тепер головно через те, 
що проти політики демократичного' президента 
Рузвелта пішли збитою лавою сенатори й конґрес-
мени з південних стейтів. Стояли вони проти пре-
зидента Рузвелта не лише в справі реформи най-
вищого суду Злучених Держав, у котрій зрештою 
проти президента пішло багато членів Демокра-
тичної Партії з північних стейтів, але й в інших 
важних справах, як- у справі фондів на допомогові 
роботи, мешкальній справі, тощо. Вже найбільшу 
опоз'ицію проти президента розвинули південні за-
конодавці в усяких проектах поправи долі фабрич-

-них робітників. ПгЗи всякій такій нагоді вони зби-. 
тою лавою домагались або повалення таких зако-1 низ'Фовсім, або принаймні признання їх необовязу-
і̀ФШми в південних стейтах. 
Ч'н При кожній такій нагоді південні сенатори й 
конгресмени підносили аргументи, що, мовляв, уряд 
не повинен мішатися до приватного бизнесу, але 
полишити ці справи до „вільного" вирішення при-
родньому ходові подій. Ці аргументи, як звісно, 
підносили колись у молодих роках промислів і на 
півночі, представники північних фабрикантів, але 
від того часу на півночі вже навіть фабриканти зро-
зуміли, що промислові обставини мусять бути ре-
гульовані законами та що опозиція фабрикантів ні 
на що не придасться. 

Останній раз південні сенатори й конгресмени 
орепетували проти вмішування 'уряду в економічні 
-відносини при нагоді дебат над законом про міні-
мальну заплату й максимальну довжину праці. При' 
тій нагоді знов плакали представники „бідних" пів-
денних фабрикантів, що південні промисли гарно 
розвиваються без умішування уряду та що таке 
вмішування може зовсім забити південні промисли. 

На нещастя для цих південних ворогів умішу-
вання уряду, заки ще прогомоніли їх слова, скоїла-
ся південним стейтам`предивна пригода. Департа-
мент рільництва подав вислід своїх розслідів зі ста-

. ну рільних засівів у краю і з нього виявилося, що 
уцього року будемо мати один з найкращих зборів 
бавовни. Здавалося, що нема нічого кращого для 
краю. Отже якраз навпаки: на саму вістку про ве-
личезні збори бавовни ціна на бавовну впала. Ба-
вовняні фармери ̀ побачили, що при таких цінах во-
ни стратять. 

І за цим господарським дивом сталося полі-
тичне диво: Ті самі сенатори й конгресмени, що 
вчора протестували проти того, що уряд ґаранту-
вав робітникам мінімальну заплату, що вчора кри-
чали на уряд за те, що він мішається до приватних 
бизнесів, нині підняли крик до уряду, домагаючися 
від нього вміщання в приватний бавовняний бизнес 

-ЗЙ "Гарантування бавовняним фермерам певних цін 
іЙЙзбФовнУ' б а навіть надання їм урядових позичок 
Щг№нто зібраної, але ще не проданої бавовни. 

ВОЄННА НЕБЕЗПЕКА З ДВОХ БОКІВ 
На величезнім континенті, 

що називається Европо-Азія 
(чи Евразія), но обох кінцях: 
на заході в Еспанії і на сході в 
Китаї — йде війна. І той і дру-
гий конфлікті'ша світо`ве'зна-
чіння'.рІ там ЇО$у^іШщкодеіі-
жави пробують свдї' сйЖІгца 
чужій території і ведуть полі-
тично-стратегічну гру на те, 
щоб випровокувати против-
ника. 

Японія збройною рукою'За-
хогілюе дальші провінції Ќй-
таю. Хоч під проводом Чан-
Кайшека китайська армія зро-
била великий поступ, то Ки-
тай ще не готовий до рі-
шучого бою з своїм ‚‚жовтим 
братом". Цю непідготованість 
Китаю використовуют'ь япон-
ці, щоб розширити своє воло-
діння в цій країні: щоб було 
що „ўступати", колиб довело-
ся вести переговори з Китаєм 
та охоронцями його цілости в 
будучности. . 

Як ставляться заінтересовані 
держави до дальшого походу 
японського війська на Китай? 
Всі (крім Німеччини) непри` 
хильно. Позиція Італії неви-
разна. Франція та Британія 
побоюються, що япон'ці про-
стягатимуть руки і на їхні ко-
кольонії та домінії в Азії і в 
Австралії. СССР зі страхом по-
глядає на те, як японське вій-
сько наближається до зверх-
ньої Монголії, „Народньої Ре` 
спубліки", що є під протекто-
ратом совєтської держави. А-
ле покищо ні одна великодер-
ва не наважується сказати Я-
понії — „стій!" Ініціятива в 
руках Японії. Анґлію і Фран-
цію задержують занадто е-
спанські і взагалі європейські 
справи. Совєтський російський 
уряд, що зовсім недавно ще 

величезну активність 
зовсім пасив-

ний. Та це й зрозуміле. Армія, 
в якій десятками розстрілю-
ють найвизначніших коман-
дантів, не може бути надійним 
інструментом закордонної по-
літики.` Дійсно, який занепад 
впливу СССР У світі! За влади 
Леніна соа. Росія, хоч мала 
слабу армію, то могла сво-
їми впливами зашахувати не-
одну світову державу, при 
допомозі Комуністичного Ін-
тернаціоналу. Тепер Комінтер-
ну й не чути. В справі япон-
ського походу на Китай СССР 
проголошує свою „незаінтере-
сованість". У Москві заявля-
ють, що за привід до війни 
вважатимуть тільки напад Я-
понії на територію СССР або 
на Монгольську Народню Ре-
спубліќу. З певністю можна 
сказати: СССР навіть цієї заѓ 

виявляв 
у Китаї, тепер 

не. 

грози не виконає. Колиб Япо-
нія дійсно загрожувала кордо-
нам СССР на'Далекім Сході, 
то Сталін усе зробить для то-
го, щоб залагодити конфлікт 
мирно. Віддасть японцям 
тільки Мойголію, але й З, 
ний Клин. Бо кожна пова 
воєнна сутичка для СССР"мо-
же скінчитися крахом. 

Звичайно, така ситуація 
СССР дуже спокушає Японію 
та її союзників. Якраз тепер 
світ пригадує собі договір Тп-
меччини з Японією про „бо-
ротьбу ' проти комунізму". А 
проте,.: здається, Японія не 
відважиться викликати світову 
війну. Аджеж вона мусілаб то-
ді забагато з того, що має те` 
пер, поставити на карту. Свої 
здобутќи в Китаї (Манджурія 

та інші провінції) Японія ді-` 
стала без великих зусиль, Да-
леко,'тяжче булоб боротися 
проти європейських велико-
держав, яким напевне прий-
шлаб, на поміч також Америка. 
, Далеко небезпечніша для 
мира в Европі є Еспанія; Тут 
положення таке напружене, 
що навіть найбільші оптимісти 
MVcflVb'̂ HaflraTH на очі чорні 
оќулі$#^сї'спро'би велико-
держав порозумітися щодо Е-
спаніі не мали успіху: Еспанія 
сл̀ ала „невральґічною точкою 
Европи. На ту чи іншу зміну 
положення в цій'ікраїні ціла 
Европа боляче реагує.' 

Всі зброяться, удосконалю-
ють техніку, готують кадри. І 
запитуєш себе: де наші, укра-
їнські сили, щоб у моменті сві-
тового конфлікту позбутися 
кайданів і не дати України в' 
нову неволю? 

Г. О. 

ПОКОНФЕРЕНРНІІ ПОЛЎЃОВІ ВІДО 
мости в ПОЛЬСЬКІЙ ПРЕСІ 

( ` :. : ' . , . ' ^': ч̀ - . ї ї . 

г.оПольська преса, ̂ обговорю-
ючи резолюції ‚останньої Кра-
євої Конференції УНДО, уни-
кае, мов чорт свяченої води, 
дослівного наведення тих ре-
зодюцій, хоч вони вже самі 
мусілиб .неодному полякові, 
що мав би в собі трохи без-
сторонности, відчинити очи. 
Вона вириває лиш поодиноку 
постанови й уступи з тих резо-
люцій, та з ними сперечається. 
Аргументи цеї преси майже 
всі однакові, тому позволимо 
собі тут навести важніші з них, 
поміщені у львівському „Вєку 
Новім". , 

Він закидає українцям, що 
переводили в життя ‚.нормалі-
за^ійну" угоду, дві капітальні 
помилки, а саме: 

„Перша з них полягала на 
принятті яко річ незаперечну, 
що Польща злучена з Німеч-
чиною берлінським договором, 
мусить вести агресивну (зачіп-
ну) політику супроти Росії і 
тому за всяку ціну мусить шу-
кати опертя на українцях. 

„Українці' уявляли собі та 
цей погляд легкодушно вщіп-
лювали і в народні маси, що 
коли не за місяць, то за' рік 
розпічнеться новий, цим разом 
щасливіший похід на Київ. Ми 
остерігали перед таким вмов-
люванням уже підчас виборів 
у 1935 році, коли то на укра-
їнських вічах у східній Гали-
чині представляли українці 
ці'лу нормалізацію майже як 
останнє ; приготування перед 
вибухом війни з Росією, проти 

котрої- помоширують спільно 
польські війська й українські 
легіони. Що такими мріями 
кормили вони себе і інших, це 
стверджує' тепер" і д-р Д. Ле-
вицький. 

„Тимчасом — хоч уже' мину-
ло 2 роки — не йдемо (себто 
поляки) на Київ і не повста-
ють `кадри українського вій-
ська, хіба що до цеї ролі за-
авансовано „Луги".' Польща — 
тут власне криється хибна о-
цінка ситуації українцями — 
веде політику миру. 

„Якщо навіть прийняти, 
що зудару з Росією не дасться 
уникнути і що до цього прий^ 
де, то такий факт треба роз-
глядатй на міру історії, а не на 
міру актуальної політики дня. 
Хто вірив уже, що нормаліза-
ція є передвоєнним політич-
ним маневром, а її автори ста-
нуть незадовго державними 
мїужами вибореної і.повсталої 
з мертвих України, той мусить 
очевидно , відчувати гіркість 
розчарування, а також поно-
сить консеквенції плекання і 
розбуджування ладій, котрі не 
могли сповнитись. 

„Друга хиба української по-
літики — пише дальше „Вєк 
Нови" — полягала на невла-
стивім оціненні внутрішнього 
уложененя сил у .Польщі. 
Знаємо, що цілий акт норма-
лізації опирається властиво 
на підписі (якщо взагалі що-
небудь підписувано) міністра 
справ внутрішніх, '-Косцялков-
ського. Одначе вже від року п. 
Косцялковський є міністром 

суспільної опіки і на політику 
уряду впливу не має. Та проте 
українці з характеристичною 
для них поспішністю признали 
ту апробату за вистарчальну і 
зобовязуючу і польський уряд 
і народ. І аж тепер доперва 
стверджують; що польська су-
спільність східньої Галичини 
станула проти нормалізації й 
унеможливлю'є її виконання. 
Вексель міністра не має най-
важнішого жіра, без котрого 
і цілий документ є досить ілю-
зоричний, не, має жіра поль-
ської публичної опінії. 

„Очевидна річ, що українці 
можуть запитатися: 3 ким у 
такім випадку маємо вести пе-
реговори, щоб договір мав 
повну силу? На це відповіда-
ємр: 

„Кожний дого'вір, заключе-
ний понад головами польської 
суспільності!, може показатися 
проблематичний (непевний). 

„Нормалізуючи польсько-
українське співжиття в терені 
(на ґрунті, Bj низах. — Ю. Г.), 
треба позискати згоду власти-
вого контрагента: польської 
людности. Ніякий уряд, хочби 
і найбільш тотальний (як нпр. 
в Італії або в Німеччині), не 
стане до боротьби з поль-
ською людністю, щоб лише 
сповнити українські бажання". 

На думку „Вєку Нового", 
була нормалізація ‚‚остаточ-
ним ударом" у польську су;-
спільність. 

,ДЦоб могти робити конце-
сії, щоб з власної волі допо-
магати недавньому противни-
чові збільшити його сили, 
греба самому бути сильним. Є 
це стара правда в політиці, 
котру одначе переочено при 
польсько - українській норма-
лізації. Покищо та правда па-
раліжує нормалізацію, але зав-
тра, к'оли буде докінчена кон-
солідація польської суспільтіо-
сти й упорядкуються її ряди, 
може відзискана сила пхнути 
отеє питання на нові, реальні 
шляхи". 

Ось так закінчує „Вєќ Но-
ви" свою статтю про резолю-
ції конференції УНДО. Це кля-
сичний зразок такої статті, бо 
статті в інших польських часо-
писах на ту тему є щодо змі-
сту цілком подібні. 

„Вєк Нови" каже, що в часі 
заключування нормалізацій-
ного договору (перед двома 
роками) польська людність 
була політично розбита, мате-
ріяльно винищена, а морально 
пригноблена. 

Отже сама польська льогіка 
скажемо ми — наказувала 

якось унормувати співжиття з 
міліонами українських спів-

горожан. Але „Вєк Нови" ка-
зав би ждати Косцялковсько-
му й українцям на кращі часи, 

тг. 
К. Міксат. 

В И Б О Р И 
В перших десятиліттях ав-

стрійського парляментаризму 
зачав я карієру політичного 
урядника в однім старостві на 
Буковині. Надходили вибори 
послів до парляменту. 

Цікаві були ті вибори по-
слів на такій Буковині. Вони 
бували такі,, як в інших краях 
Австрії, і не такі. Як в цілій 
Австрії, так і на Буковині по 
селах були правиборці і ви-
борці. З усіх податників дві 
третини найвище оподаткова-
них були правиборцями. Вони 
вибирали виборців. Тих ви-
борців ‚громада мала стільки, 
скільки в громаді було півсо-
ток душ. В означену днину і 
годину виборці зїздилися в 
повітовім' місті і голосували 
на посла. 

Так було в цілій Австрії, так 
було й на Буковині. Не так 
було йа Буковині тому, що в 
інших краях .були політичні 
партії і ріжні виборці.належа-

і ли до ріжних партій. При пра-
виборах кожда партія голосу-
вала на свою партійну лісѓу 

, виборців. При голосуванню на 
посла виборці давали `свої 

— (1) 
жав до їх партії. Очевидно, 
перед голосуванням була в 
краю завзята агітація, то кож-
да партія голосувала на свого 
каќндидата. 

На Буковині не було ніякої 
передвиборчої агітації, бо там 
не було політичних партій. По 
селах ніхто не знав, що таке 
політична партія. Ніхто не 
знав, що таке партійний кан-
дидат. Ніхто не знав, що ви-
борцям вільно мати свого кан-
дидата. Ніхто не знав, що пра-
виборці г виборці .мають право 
голосувати, на кого хочуть. 

На Буковині, люди гадали, 
що то сам цісар каже, кого 
хоче мати послом. Каже пре-
зидентові Буковини, цей ста-
рості, староста війтам. Так` 
люди довідуються, хто канди-
дат на посла, і на нього голо-
сують. , 

З такої думки народу кори-
став крайовий уряд; зпоміж 
кандидатур, зголошених до 
президії довірочно, виби-
рав собі ѓкандидата, про ко-
трого знав, що він своє 
думки не має і ніколи не ва 
житься промо'вляти або голо 
сўвати не так, як посли з.го-

ловної урядової партії. Ко-
MyN президент краю не ска-
зав „кандвдуй", той ані не ду-
мав пхатися в посли, бо знав, 
що не дістане й одного голосу. 
Ані одного! 

Всі вибори на Буковині 
йшли без, шуму й гуку. Старо-
ства не мали з ними ніякого 
клопоту, бо все бував тільки 
один кандидат. 
- Нема правила без винятків. 
Бувало, що знайшлися два ко-
гути, з котрих кождий завзяв-
ся здобути посольський ман-
дат. Коли для уряду вони 
оба булиў нешкідливими око-
лотами, та за те з якоїсь рації 
треба було в краю 'і"Обо-
ма: паяькатися, уряд Прогбло-
шував невтральність, кажучи 
обом: . , - , 

— Змагайтеся! Для вас о-
бох- зроблю лиш стільки^-що 

. q'j'jq І о — отдот 
or. A .nirfv 

скручу вязи всякому третьому 
кандидатові. 

Коли проти себе вийшли` та-
кі два когути, в рух ішли гро-
ші, горівка. Про якусь полі-
тичну агітацію, про промови, 
якісь віча... не було й думки. 
Таку кандидатуру уряд був би 
зараз убив, бо промовці віча 
моглц би йна Буковину стяг-
нути пошесть політики! 

Таку сензацію, себто двох 
кандидатів мала саме наша ви-
борча округа при попередніх 
виборах. Кандидували два ру-
мунські бояри: барон Мазара` 
сќул і барон Петровічі. Щоби 
здобути довіря виборців, кан` 
дидати мусіли промовити` до 
них грішми. Очевидно, не осо` 
бисто, бо тоді на Буковині 
кандидат на посла виборцям 
ніколи не показувався. Посол 
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1 ВИКОРИСТАЙТЕ ЛІТНЮ ОФЕРТУ „СВОБОДИ" 
Кожний новий передплатник, що пришле ОДНО-

РІЧНУ ПЕРЕДПЛАТУ НА „СВОБОДУ" в сумі $6.00 
ОДЕРЖИТЬ В ДО ДАТКУ КНИЖОК НА СУМУ $10.00. 

По одержанню річної передплати Адміністрація 
„^Свободи" негайно вишле такому передплатникові ка-
тіальоґ з якого він вибере собі книжок на згадану суму. 

4КОРИСТАПТЕ З НАГОДИ И ЗБАГАЧУЙТЕ СВОЄ 
ЗНАННЯ, ЧИТАННЯМ КНИЖОК. 

робив це тим менше. ЯК треба 
було промовити грішми, то 
кандидат робив це посередни-
ками,-

З обох кандидатів старості 
миліщий був барон Мазара-
скул. Причина була строгою 
тайною одного старости. Ста-
роста мав гарну донечку Сте-
фу. Мазараскул мав сина, вісім 
літ старшого від Стефи. Мо-
лодий барон часто приходив 
до старости. Староста надіяв-
ся... Кождий батько має якісь 
рожеві надії. 
Староста хотів Мазараскуло-

ві допомогти. Посередником, 
котрий умів тримати язик за 
зубами, звістив його, що Пет-
ровічі дуже форсує грішми і 
що треба переліцитувати йо-
го. Від Мазарасќула прийшла 
така відповідь: 

— Даю ввесь запас грошей, 
я'кий-маю під рукою. 'Решту 

покищо, надробити 
j кредитом. Гадаю, що до де-
jcarb тисяч скредитує мені ко-
ждий грошовитий жид на Бў-
ковині. Як Ваша ласка, то роз-
добудьте довірочно таку кво-
ту. Зар`аз по виборах сплачу 
довг`щодо сотика, ще й з де-
сять-процентовим додатком. 

Маючи в руках таке письмо, 
староста пофорсував своїми 
грішми. Очевидно, довірочно, 
дискретними посередниками'. 

11'гЦь треба, 

Видав, не десять, як барон пи-
єав, а ледви чотири. Мазара-
скулові поміг здогад деяких 
людей, що староста волів би 
мати його послом. 

Петровічі провалився лиш 
трьома голосами. Мазараскул 
послував шість років і тепер 
знов зголосив свою кандида-
туру. Петровічі помер тому 
два роки, ніякий новий канди-
дат не зголосився. І ніхто не 
думав зголошуватися. Кожний 
знав, щеў мусів би бути для у-
ряду щонайменше такий, доб-
рий, себто такий німий, як 
Мазараскул. До того ще 
мусів би на вибори сипну-
ти грішми і Мазарасќула гру-
бо переліцитувати. 

Кандидатура Мазарасќула 
мала тільки одного противни-
ка'. Його ворогом, та лише по-
тайним, був староста. Причи-
ну легко було би вгада-
ти такому, хто знав` би, 
на якого зятя староста полю-
вав і за чиї гроші Мазараскул 
дістав був свій перший ман-
дат. 

` (Дальше буде). 

коли Поляки будуть qKOHcô -
довані! 

І щож? Два роки минуло, а 
між поляками і досі тої кон. 
солідації нема. Давній пілсуд. 
чиќ, полк.'Коц, старається ту 
консолідацію зліпити докупи 
та замісць консолідації, бачи-
мо щораз більший розгар-
діяш. ( 

Ось що пише варшавська 
„Політика" . під заголовком 
„Біле і чорне": 
. „В Польщі все держиться 

правом ваготи. Всі поваги 
тратять на вартості. Слабість 
одних — це одинока сила дру 
гих. „Ніщо не діється". Ніхто 
не знає, чого хоче, ніхто ке 
знає, що буде. Кожний може 
мати свої власні погляди, бо 
всі „урядово" ̀ плинні і неустііі-
иені. Всюди знаки питання. 
Режім? Знак питання. Колсти-
туція? Знак питання. Госпо-
дарська політика? Знак питан-
ня. Політика внутрішня, освіт-
ня — таксамо. Властиво з ці-
лої спадщини Пілсудського 
лишилась тільки закордонна 
політика. Вона одинока ще не 
підлягла урядовому заквестіо-
нованню. Йў; і власть цензу-
prf... 

„Ще гірше з ОЗН, („Обуз 
Зедноченя Народовего"), ор-
ганізований по'лк. Коцом. Жар-
том звуть той „обуз" також 
„Озоном", а озон то Частина 
повітря р горах. Треба призна-
ти, що апатичність того'ѓабо-
ру викликує між його снмпа-
тиками почуття правдивого 
жаху. Бо ніби що? Добрячий 
ген. Галіца виголошує чесні 
промови, а Старжинський їз-
дить у ролі проконсуля! Льо-
кальні Озони не знають, що 
мають робити. Власти в Озоні 
постійно тимчасові, в штабі 
забагато одиниць зпоміж був-
ших бебеків та направяків. 
Факт, що цей табор не має 
дотепер свого преСойого орґа-
ну, це уніќат в історії.'Ще гір-
ше те, що Озон не потрапив 
досі підпорядкувати, собі цЬ.. 
лого урядового табору. Поо-
динокі міністри роблять собі 
на боЦі кожний що інше". 

Колиж так самі поляки пи-
шуть про свою „консоліда-
цію", то 3 ким же мали і ма-
ють українські політики гово-
рИТИ? і . и. І 

Де'сятки партій, партійок, 
кружків і так, як колись у дав-
ній Польщі кожний шляхтич, 
а особливо магнат, робив 
свою політику, так і тепер ді-
ється, лише що тут шарпа-
ються до неї не так шляхтичі, 
як ті, що радо хотілиб мати 
шляхотські додатки при своїм 
пореклі. 

В культурній державі стоїть 
на її чолі уряд, котрий висту-
пає в імйні еу^йШьносУй,f яка 
його на своєЛѓіМЬііПОставила. І 
що він робить, що він прика-
же, цьому мусить покоритися 
ціла суспільність. Колиж' біль-
шість її звернеться проти ньо-
го, то він уступає, а на його 
місце приходить другий, ко-
трого та суспільність повинна 
слухати. Повинна, бо інакше 
запанує в державі анархія, ко-
тра й була причиною розвалу 
старої Польщіі І чиж тепер.не 
заноситься знову на щось по-
дібне? І то так скоро! 

Фільософ. 
Один фільософ, лежачи на-, 

смертній постелі, звернувся до 
своїх приятелів з такими сло-
вами: 

— Один був тільки чоловік, 
Що зглибив мою фільософію 
до дна; на жаль, і він з неї ні-
чого не зрозумів. 

Те сказавши, фільософ по-
мер... . 

М) 

Відтяв. 
Гість не був вдоволений з 

котлету, що його подали йо-
му в якімсь ресторані на літ-
нищі. 

— Цей котлет є образою 
Для кожного теляти! 

На те кельнер відповів: 
хвилину знову вийду на вў-1 _ Ми не мали зовсім намі-
лицю... Іру вас, пане, ображувати. _ . 

Поправиться. 
— Якто? Щойно просили ви 

на вулиці милостині, а вже 
сидите в коршмі? 

— Вибачте, добродію. Я за 
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НА БІЖУЧ1 ТЕМИ 
Р ЩО ВАРТ ШКОЛА? 

Недавно тому написав аме-
рнкапсць Джан Р. Тунис книж-
xv під заголовком „Was Col-
lege Worth While?", в котрій 
хотів представити, що йому 
дала колегія та чи варт було 
до неї ходити. 

Як можна вже догадуватися 
з заголовка книжки, автор дав 
v ній пригнобливий. образ 
вартости, матеріяльної й куль-
турної, ходження до колегії. 

Професори школи торговлі, 
рахунковости й фінансів при 
Нюйорськім університеті взя-
лн висновки, до котрих прий-
шов Тунис, за визов і розвели 
широкий розслід над тимса-
лим питанням і Тепер подали 
висліди цього розсліду до` пу-
бличного відома. В цьому ра-
порті професори приходять до 
зовсім іншого висновку, як 
прийшов був Джан Тунис, себ-
то, що колегія оплачується 
студентові й матеріяльно й 
культурно. 

І так Джан Тунис дістав на-
уку, шо всякий, хто має про 
якусь справу погляди, має 
право (в свобідній країні) їх 
подати до публичного відома, 
одначе він виставляється на 
публичну критику, себто на 
можливість, що інші люди, які 
мають інакші думки про цю 
справу, виступлять проти неї. 
Та з цього читаюча публика 
дістає освітлення справи з усіх 
боків. 

ЯК ДІЗНАТИСЯ? 

Тунис описує в своїй книж-
ш'і на якій основі він прихо-
дить до своїх висновків, а ав-
тори нової книжки описують, 
на якій основі вони приходять 
до інших висновків. 

Тунис робив для своєї книж-
ки розпити серед люДей, які 
покінчили колегію в 1911-тім 
ропі, а автори допитувалися 
теж серед'бувших студентів, 
що покінчили колегію теж у 
тім році. 

В цей спосіб автори нової 
книжки дізналися такі факти: 
з 48 чоловіків, що подали від-
повіди лиш один був без за-
няття. Заробляли вони: в 1911-
тім році пересічно по 1,800 до-
лярів на рік, у 1928-мім році 
$10,000, у 1900-тім по $10,000, 
а тепер (1936) по $11,440. 

На основі таких фактів ав-
тори нової книжки приходять 
до переконання, що наука в 
колегії студентові оплачу-
ється. 

ЧИ АМЕРИКАНСЬКА ШКОЛА 
ДЕМОКРАТИЧНА? 

Д-р Вилйем Герд Килпетрик, 
професор навч'ання в учитель-
ській колегії в Ню Йорќу, за 
свої заслуги для навчання зва-
ний „учитель учителів") виго-
лосив оноді на зборах вихов-
ників у Колюмбійськім універ-
ситеті відчит про теперішнє 
американське шкільництво, ко-
трий облетів тепер усю аме-
риканську пресу. 

Килпетрик критикував аме-
риканське шкільництво го-
стрими словами за його - не-
здібність навчати дітей демо-
кратії, котрої американське 
шкільництво береться свідомо 
навчати. Чомуж американське 
шкільництво не може навчити 
дітей демократії, — питався 
Килпетрик — коли воно собі 
свідомо поставило це за ціль? 

Килпетрик каже, що амери-
канське шкільництво4 не може 
навчити дітей демократії, бо 
американське шкільництво є 
автократичне (самовладне), а 
дитина може навчитися демо-
кратії тільки так, шо сама 
буде могти жити по демокра-
тичному. Автократична школа 
може виховати тільки дітей-
автократів, які, ставши дозрі-
лими, людьми, зможуть заве-
сти лиш автократичні школи, 
що не зможуть виховати 
справжніх демократів, хочби 
як багато вчителі тих шкіл го-
ворили про демократію. 

ПОЗІР! да УЌРИНІЏ СТЕЙТУ K0HEKT1KDT Й ОКОЛИЦІ! `=Ш- -ПО З IP! 
КОТА!ПРСИ Ш ^ ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТЕЙТУ КОНЕКТІ-
КОТ, ПРИ СПІВУЧАСТИ ЧЕРВОНОГО )?РЕСТА ВІД. О.Д.В.У. І ВСІХ БРАТСТВ, ТОВАРИСТВ, 

ГОРОЖАНСЬКИХ І МОЛОДЕЧИХ КЛЮБІВ СТЕЙТУ КОНЕКТІКОТ 
-t влаштовує 

УКРАЇНСЬКИЙДАЩОНАЛІСТИЧНИЙ ДЕНЬ 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 22-го № Р П І І ( І Ш Т ) щ р0Ку 

З ПОЛЕВОЮ СЛУЖБОЮ БОЖСМО.; %ЩЩкШАОЮ 
В SHEUTZEN PARK, WOOSTER STREET, BOONESDALE,' NEW BRITAIN, CONN. 

П Р О Г Р А М А С В Я Т А : -
В 10-тІй годині зрана Архиерейсьќа Служба Божа, к о т р у в і д п р а в и т ь Пре-

? S l H R n u ^ T ! ! a Й И Р B o r ^ A H ' "Ри співучасті! свого православного духовенства. - По 
лг І^? іиЙ буде Панахида за душі Героїв, які впали в боротьбі за волю України.' Пре-
Ню ЖайнВИКоннСИТЬ С В Я Т 0 ч н у "РоМовУ- Співатиме Хор Української Православної Церќви з 

В 2-гій годині пополудні розпічнеться загальна забава з танцями, буде пригравати 
першорядна орхестра. Враз! непогоди програма буде виконана в Галях. — Парк буде отво-
рений від години 9-тої рано, — Доволі місця на автомобілі. : ВСТУП 25 центів. 
„ . . , Просимо всіх.чесних українців, та закликаємо.всі організації до участи і в цім Націоналістичнім Дни, 
стеяту конектікот, як теж зі сусідннх' стейтів. Хай не бракне ні одного українця, щоб не прийшов на це свято, 
а цим покажемо нашим ворогам, що ми ідемо одним фронтом і помагаємо матеріяльно визвольним змаганням 
українських націоналістів на рідних землях. Екзекутивний Комітет Стейтової Організації. 

і., } ^ ` ?4
 S F O R AUTOS:'From Hartford and vicinity take any route to the center of New Britain and 

go up West Main St., for a mile, and take left turn before reaching stone quarry. A sign will alsopoint the way. 
— F

1fon' N e w Н"твп: Take Chenshi-e' route, then take College Highway to Plainville, then take New Britain Road 
for about two miles and take first right post stone quarry and go up to Sheutzen Park, Boonesdale, New Britain.Conn. 

УСЕ НОВІ ПИТАННЯ. 
Коли, як каже Килпетрик, 

демократії не можна навчити, 
балакаючи дітям пррречисто 
про демократію, то насуваєть-
ся питання: чи можна народ 
н'авчити демократії, пишучи 
йому книжки й статті про по-
требу, блага й корнети демо-
кратії? Або: чи можна народ 
заставити стати демократич-
иим, видавши відповідний 
закон? 

I ще інше питання: припу-
стім, що школа переміниться 
з автократичної на демокра-
тичну, то що на це скажуть 
батьки, виховані в автократич-
ній школі? 

Ще багато інших питань на-
суваеться на голову при ду-
манию над цікавими иогляда-
ми цього „вчителя вчителів". 
Декому могло би здавати-
ся, що цього забагато. Вида-
лось би це передівсім такому, 
що думання трактує так, як 
дехто трактує працю: без чут-
тя, без цікавости, без захоп-
лення, поспішно. Ось так, що-
би здавалося, що щось ро-
биться. 

Англійці мають про цю 
справу таку анекдоту: Подав 
батько синові збанок і казав 
його наповнити, як можна най-
повніше. Син назбирав камін-
ців і наклав їх у збанок, по-
ки вже більше класти не міг, і 
тоді приніс батькові. Батько 
показав йому, що між пооди-

нокими камінцями ще є місце, 
яке можна наповнити. Син 
дістав іще мейіиих камінців і 
наклав у збанок між більші. 
Приніс знов батькові, але цей 
не був задоволений, бо між 
меншими камінцями ще було 
багато вільного р місця. Тоді 
син дістав піску й насипав йо-
го між камінці. Як приніс бать-
кові, батько показав йому, що 
й між зеренцями піску є ще 
вільні місця, які можна випов-
нити. Тоді син дістав води й 
налив її 'у збанок, і ще ба-
гато води влізлося туди, куди, 
як йому передтим здавалося, 
вже ніщо більше не змістило-
сяб. Тепер він приніс до батька 
збанок іще раз і вже був пев-
ний, що батько його похва-
лить. Але батько й тепер до-
думався ще до можливости 
поправити наповнення збанќа: 
розпусти соли в воді й розпу-
скай, поки вода більше соли 
не буде приймати. І син іще 
додав соли, а як тоді приніс 
до батька збанок, батько спи-
тався його ще, чи нема ще я-
коїсь іншої соли, яку можна би 
розпустити -у воді,, вже наси-
ченій звичайною сіллю. 

Думаюча людина на кожну 
справу дивиться так, як' цей 
батько дивився на наповнення 
збанќа: скількиб ви не дали до 
цього збанќа, мабуть є мож-
ливість покласти до нього ще 
більше. 

Михайло Сонецький. 

ПОЧАТЌИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
сн 

Театральні вистави — 
добре знана й поширена 
в нас справа. Нема те-
пер уже в нас не то мі-
стечка, але й села, де лю-
ди не оглядалиб театраль-
ної вистави, або'й самі не 
підготовляли її. Театраль-
не мистецтво стало куль-
турною потребою сучас-
ної людини. Але мало ко-
му відомо, де шукати по-
чатків цього мистецтва. 

А досить пригадати со-
бі слова, що їх уживає 
ввесь культурний світ, сло-
ва, що торкаються теат-
ральної справ'и, і вже ма-
тимемо нитку, по якій ді-
йдемо до самого джере-
ла. Це такі слова: 

театр, драма, комедія, 
сцена, орхестра, хор, ха-
рактизація... 

акт (= дія), актор, ама-
тор, декорація, інспіцієнт, 
диригент...' 

суфлер, куртина, куліса, 
шмінка, крепа, перука, 
партер, ґалєрія, балькон, 
льожа... 

Хто вчився в школі ста-
рогрецької й латинської 
мови, відразу скаже, що 
перші с'лова — грецькі, 
другі — латинські, остан-
н ' ш _ назви взяті з новіт-
ніх мов, здебільша з іта-
лійської й французької. 

І тут вам уся історія те-
атру. Отож театральне 
мистецтво повстало в ста-

ровинній Греції, там роз-
ріжняли вже йрго роди 
( к о м е д і ю , трагедію), 
там мали' окремі будівлі 
для театрів (сцена, орхе-
стра). Але будівлі ті не 
були криті, як у нас; вони 
мали інакший поділ місця 
для глядачів; там не роз-
ріжняли окремого парте-
ру, окремої ґалєрії, льож, 
не вживали куртини (за-
віси), не прикладали ве-
ликої ваги до куліс. Не 
знали також суфлера, 
пшінки, крепи, перуки. 
Все це новітні вигадки, 
тимто й- слова ці взяті з 
новітніх мов. Також де-
які латинські назви (як: 
декорація, інспіцієнт...)!ніса. 
появилися в новітніх ча-
сах, здебільша. тоді, коли 
учні латинських шкіл (н. 
пр., єзуїтських) давали 
театральні вистави латин-
ською мовою. 

Але звідкіля взялося те-
атральне мистецтво в Гре-

. J ^ .ill.If. МИ)ІК і -

Вже німа звірина має 
здібність` наслідувати інші 
тварини. Кілько то буває 
сміху й забави, коли при-
глядатися, як малпа „мал-
пує" 'людей. А вже лю` 
дина потрапить дуже до-
ќладно наслідувати своїх 
ближніх, не лише мимо-
вільно, але й із деяким 
наміром, здебільша — для 

— " — ` -...і:.,=- -
„удають" . інших, - прики-
даються іншими. Адже й 
діти люблять перекривля-
т.ись іншим, або передя-
гатися за інші особи, 
„грати ролю" інших. От-
же зародні театрального 
мистецтва лежать у люд-
ській природі. Тимто слі-
ди й завязки цього ми-
стецтв4 існують у ріжних 
народів. Але щойно у 
старовинній Греції розви-
нулося з цих природніх 
нахилів справжнє мистец-
тво. 

Взяло воно свій поча-
ток з релігійних обрядів 
на честь одного з грець-
ких богів, Діоніса або 
Бакха, бога винограду, 
того найціннішого овочу 
Греції, а з тим — :бога 
природи, рістні, плодючо-
сти. Діоніс виступає .в 
веселому товаристві бож-
ків природи, сатирів, що 
їх уявляли собі в постаті 
напів-ч^оловічій, напів-ко-
нячій, опісля козлячій, як 
бога Пана, тобто в поста-
ті -людини, з козлячими 
вухами,' рогами, ногами 
та хвостом (народня уява 
надала опісля подібний 
вигляд „чорта" хрис'тіян-
ському уявлінню злого 
духа). 

На честь Діоніса, бога 
природи, відбувалися рік-
річно радісні свята. Вже 
в часі зимового повороту 
сонця, коло нашого Різ-
два, святкували по селах 
„малі" або „сільські Діо-
нісії", радіючи з перемоги 
дня над ніччю. Тоді сма-
кували ‚свіже вино й від-
бували веселі походи. 
Друге свято на честь Діо-
ніса, „й?наї''^ святкувазм 
в Атенах на провесні (по,-
чаток лютого). Але най-
важніше свято на честь 
того бога — були „вели-
кі" або „міські Діонісії" 
в останніх днях березня, 
або на початку квітня, 
коли в Греції весна в пиш-
ному розквіті.' Люди ті-
шилися з пробуду приро-
ди до нового життя. І в 
часі тих' Діонісій здавен-
давна відбували на честь 
бога походи-процесії та 
піснями т. зв. „дитирам-

! бами" прославляли Діо-

Аж недовго перед р. 500 
до Жр. греки встигли п'е-
ретворити ці релігійні піс-
ні на новий рід мистец-
тва, що тепер так" добре 
знане всім культурним на-
родам. Почалося ось із 
ч_о г о: співаки - хористи, 
що співали пісню на честь 
бога Діоніса, почали пе-
ребиратися за козлів-са-
тирів, а провідник хору 
за — Діоніса. А що ко-
зел по-грецьки — трагбс, 
а пісня — оде, то' такі{ стражданнями 
пісні називали „траґодія 
ми" (за латинською ви-
мовою: — трагедіями), 
тобто —„піснями козлів". 
З тою хвилею,, коли хор 

чинником, що співав піс-
ню про боѓа, відколи про-
відник хору, як Діоніс, 
відокремився й почав ре-
щті хористів' відповідати, 
ведучи з ними розмову, 
зародилося нове мистец-
тво — драматичне. 

Грецьке^^ово „драма" 
`ртгл ййІЙОФВО",. - „дія", це 
прютистава до „слова", 
„оповідання".' Ми може-
мо простежити, з яким 
трудом пробивало собі 
млях нове мистецтво, як 
воно перероджувалося, з 
Оповідання в дію, а проте 
як швидко воно поступа-
ло, як визволялося s пер-
вісної форми, щоб дійти 
на вершини розвитку. 

Незабаром, окрім при-
год бога Діоніса, в траґе-
діях відтв'орювали пере^ 
кази про інших богів, пів-
богів і славних людей 
казкової старовини, т. зв. 
героїв. 

Великий крок уперед 
зроблив атенець Теспіс, 
щб до трагедії в'вів, одно-
го актора, окремого від 
провідника хору"й хори-
стів. Але й тоді ще роз-
мови - актора з хором, 
цей звязок драматичної 
дії, перепліталися з піс-
нями, що їх співав хор, і 
були тільки дрібною час-
тиною твору. 

Переломовоюж постат-
тю, властивим творцем 
драми був великий атен-
ський поет Айсхіль (за 
латинською вимовою Ес-
хіль), що жив у pp. 525— 
456. перед Христом. Він 
увів до трагедії другого 
актора, і від того часу дія 
могла йти вже без участи 
хору. Айсхіль поширив 
частини з діяльоґом (тОб-
то: з розмовою дієвих 
осіб), обмежив трохи ви-
ступи хору, дарма, Що хо-
рові пісні в Айсхіля пер-
ляться красою й силою 
слова. 

Дальший щабель у роз-
витку драматичної техні-
ки творить виступ най-
знатнішого г р е ц ь к о г о 
драматичного поета Со-
фокля (496—406). Йому 
вдається ввести на сцену 
третього актора та ще 
більше обмежити значін-
ня хору, який уже після 
кожної дії виявляє тільки 
почування, що могли зро-
дитися в душах глядачів 
підо впливом дії, але сам 
не має вже впливу на хід 
дії. v 

Третій великий драма-
турґ, Еврипід (480—406), 
обкроює дорешти виету-
пи хору. Хор співає інко -̀
ли пісні, зовсім незвязані 
з дією трагедії, та слу-
жить тільки для іГрозділу 
двох дій (тим паче, що в 
старовині завіси не було!), 
як у нас іще подекуди му-
зика, яка забавляє гостей 
у часі між двома діями. 

Замітне ще, що в ста-
ровині не довелося ніколи 
ввести на сцену більше, як 
трьох акторів одночасно 
(не кажучи про „німі о-
соби" — статистів і хор). 
Але ті актори грали зви-
чайно по декілька роль 
тих дієвих осіб, що не ви-
ступали в тих самих діях. 

Таксамо ніколи в ста-
ровині не порвався звязок 
драми з релігійними свят 
куваннями, з яких драма 
повстал`а. Тимто поети 
завжди мусіли черпати 
зм,іст драм із мітольогії, 
тобто —^з грецьких пере-
казів. Але згодом зали-
шалися тільки мітичні і-
мена. В трагедіях Еври-
піда `під тими іменами хо-
ваються тогочасні люди 
зо своїми радощами, та 

Дуже рід-
ко драматурги пробували 
виставляти істор`ичні тра-
ґедії. До наших часів збе-

насміху. Люди залюбки перестав бути є д и н и м 

ќлад до неї взято славну 
перемогу греків над пер-
сами біля острова Саля-
міни в 480. році перед 
Христом. 1 

‚Такі були початќи дра-
матичного мистецтва. І 
хоча нагоду до вистав 
трагедії дали веселі Діо-
нісійські святкування, то 
трагедія завжди вибиралг 
поважний зміст, де висту-
пав. конфлікт (зудар) у дії 
осіб, і що кінчався ката-
строфою (нещастям, у-
падком) головної особи 
(героя). . 

Але в старовині повстав 
і розвинувся й веселий 
рід драматичнохо..мист.ец-
тва: комедія. Процвітала 
вона теж в Атенах, пів 
століття пізніше від тра-
гедії, хоча сліди її завяз-
ків ведуть до і н ш о г о 
грецького племени, — до 
дорійців. 

Назва „комедія" скла-
дається з двох слів: ко-
мос — веселий святковий 
похід—оде (пісня). По-
чалося з того, що під-
міські селяни, підхмелені 
новим вином у часі свят 
Діонісія, замазували об-
личчя в и н н и м осадом, 
щоб їх ніхто не пізнав. Ті 
веселюхи ганяли юрбами 
по місті та насмішкувати-
ми пісеньками дратували 
міщан, прикладаючи кож-
ному,^що знали, а найпа-
че знатнішим. Ті співан-
ки бували дотепні, але й 
докучливі, гризькі, зде-
більша непристойні, а то 
й сороміцькі. Такі були 
й „костюми" (переодяг) 
тих веселюхів. 
` Багато зусилля треба 
було докласти, щоб й' цих 
невибагливих проявів ве-
селости створити мистець-
ку комедію. А проте ко-
медія на довгі часи збе-
регла свої первісні риси 
.карикатури (насміху), ли-
ше незначно злагіднюючи 
їх: її зміст був жартівли-
вий, свавільний, напасли-
вий. Рідко коли комедія 
виводила мітичні постаті. 
Звичайно вибирала жи-
вих, знаних, передових 
людей держави та осмі-
шувала їх. Недаром же 
греки відчували велику 
ріжницю між трагедією й 
комедією, і ні один поет 
не пробував своїх сил од-
ночасно в обох ділянках. 

Таким чином комедія 
була спершу політична 
(це т. зв. стара атицька 
комедія), і аж з упадком 
державної самостійности, 
з кінцем IV. століття пе-
ред.Христом, грецькі ко-

рігся тільки один зразок'медієписці почали виво-
історичної трагедії. Є це дити на сцену безіменні 
Айсхілеві „Перси"; за під- смішні зразки з. буденно-'ня")л 

го життя. Тоді повстала 
звичаєва (т. зв. іинрва) 
атицька комедія, що від-
повідає зовсім розумінню 
сучасної комедії. 

V -
Так із релігійних свят-

кован'ь узяло початок у 
старовині драматичне.ми-
стецтво. 

- Колиж воно відцвіло й 
у часах занепаду старо-
винного світу затратило-
ся зовсім, висунула його 
знову 'релігія. ТІЛЬКИЖ'ЦЄ 
була вже не поганська,' а 
— Христова віра. У се-
редньовіччі витворився 
звичай,, що, у звязку з бо-
гослужбою в часі двох 
найбільших христіянських 
свят, Різдва й Воскреєен-
ня Христового, священй-
ки по черзі відчитували 
розділи євангелія, міня-
ючись ролями біблійних 
постатей.. Із таких читань 
і чергових співів церков-
них хорів'ІЗ відповідних 
пісень, твореною спершу 
богослужбовою латин-
ською мовою, опісля мо-
вою мирян, повстала ду-
ховна драма, різдвяна й 
пасхальна (великодня). У 
своїх початках відтворю-
вали цю драму в церкві, 
опісля на церковному по-
двірі' й на цвинтарі.^ Ко-
лиж згодом уже не(1сймі 
духовниќй та вихованці 
духовних шкіл; але. вірні 
з ріжних станів відтворю-
вали сцени Різдва, стра-
стей та Воскресення Хри-
стового, коли потім по-
чали поміж поодинокі дії 
вставляти веселі сценки з 
буденщини тогочасного 
життя (інтермедії й інтер-
людії), духовна драма пе-
рейшла на міські майда-
ни. 

Найбільший розквіт ду-
ховної драми на Заході 
припадає на'XV. століття, 
в Україні — на XVII. А-
леж і тепер відбуваються 
такі релігійні вистави. 
Знана з цьог'о скрізь у 
світі німецька місцевість 
у Баварії, Обераммергав. 
А" в нас релігійна драма 
збереглася — в нашому 
різдвяному вертепі. 

Релігійна христіянська 
драма дала початок су-
часному світському теа-
тральному мистецтву. А-
ле відродилося воно що-
йно підо впливом вивчан-
ня` старовинної `ядрами в 
XV.—XVI. століттях, в ча-
сах так званого Відро-
дження. Тимто справа су-
часного театрального ми-
стецтва тісно вяжеться з 
розвитком драми в старо-
вині. - - („Життя і Знан-
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